
Mateřská dovolená v systému WAK INTRA

Popis Datum od Datum do

10.01.

11.01.

WAK INTRA - Pracovní poměry - Data - za měsíc leden

MZS Název MZS Datum od Datum do Volba

výpočet

Hodnota Poznámka

1500 Denní fond pracovní doby 01.01. - dle PP nutno mít vyplněn i počet dnů v poli Prac.dny/týden

2100 Tarifní mzda 11.01. - 0,00 Mzda = 0,- Kč

2340 Peněžitá pomoc v mateřství 01.01. 10.01. A V PPM = částka za dny 01.01.- 10.01.

Docházka = počet dnů od 01.01.- 10.01.

2343 Mateřská dovolená - stav 11.01. - Ano Začátek doby trvání neplacené MD (datum od)

Automaticky u PP počítány MZS

MZS 1343 - kalendářní dny MD

kal. dny od 11.01. do konce aktual. počítaného měsíce

MZS 1344 - pracovní dny MD

prac. dny od 11.01. do konce aktual. počítaného měsíce

MZS 1346 - hodiny pracovních dnů MD

počítáno pro potřeby stanovení nároku na dovolenou

Popis Datum od Datum do

WAK INTRA - Pracovní poměry - Data - za měsíc leden

MZS Název MZS Datum od Datum do Volba

výpočet

Hodnota Poznámka

1500 Denní fond pracovní doby 01.01. - dle PP nutno mít vyplněn i počet dnů v poli Prac.dny/týden

2100 Tarifní mzda 11.01. - 0,00 Mzda = 0,- Kč

2343 Mateřská dovolená - stav 11.01. - Ano Trvání doby neplacené MD (datum do není vyplněn)

Automaticky u PP počítány MZS

MZS 1343 - kalendářní dny MD

kal. dny aktuálně počítaného měsíce

MZS 1344 - pracovní dny MD

prac. dny aktuálně počítaného měsíce

MZS 1346 - hodiny pracovních dnů MD

počítáno pro potřeby stanovení nároku na dovolenou

Popis Datum od Datum do

10.01.06

16.01.06

WAK INTRA - Pracovní poměry - Data - za měsíc leden

MZS Název MZS Datum od Datum do Volba

výpočet

Hodnota Poznámka

1500 Denní fond pracovní doby 01.01. - dle PP nutno mít vyplněn i počet dnů v poli Prac.dny/týden

2343 Mateřská dovolená - stav 11.01. 15.01. - Ano Ukončení doby trvání neplacené MD (datum do)

Automaticky u PP počítány MZS

MZS 1343 - kalendářní dny MD

kal. dny od počát. aktuál. počítaného měsíce do 15.01. 

MZS 1344 - pracovní dny MD

prac. dny od počát. aktuál. počítaného měsíce do 15.01.

MZS 1346 - hodiny pracovních dnů MD

počítáno pro potřeby stanovení nároku na dovolenou do 15.01.

2100 Tarifní mzda 01.01. částka Definice mzdy (částka, typ mzdy, způsob výplaty) 

MZS 16.01. - 0,00 další standardní měsícní mzdové složky pro PP

Legenda:

A - provádět výpočet nemocenských

N - neprovádět výpočet nemocenských

V - hodnota mzdové složky je vypočítána

- hodnota je zadána v předchozím období

A) Nástup na neplacenou mateřskou dovolenou

Pobírání peněžité pomoci v mateřství

Neplacená mateřská dovolená

B) Neplacená mateřská dovolená

Probíhající neplacená mateřská dovolená

Celý kalendářní měsíc

Ukončení nepl. mateřské dovolené

Nástup do zaměstnání po MD

C) Ukončení mateřské dovolené
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